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Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – 

„EGF/2015/010 FR/MoryGlobalˮ referenciaszámú kérelem – Franciaország     

Az Európai Parlament 2016. május 26-i állásfoglalása az Európai Globalizációs 

Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

irányuló javaslatról (Franciaország kérelme: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) 

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 

javaslatára (COM(2016)0185 – C8-0136/2016), 

– tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–

2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 

december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 (EGAA-

rendelet), 

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 

2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 

12. cikkére, 

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodásra3 (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen 

annak 13. pontjára, 

– tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt 

háromoldalú egyeztető eljárásra, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére, 

                                                 
1 HL L 347., 2013.12.20., 855. o. 
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 



 

 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0182/2016), 

A. mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy 

további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak 

következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság 

következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci 

beilleszkedésüket; 

B. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi 

támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és 

leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i 

egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös 

nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 

igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében; 

C. mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért 

megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel 

kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott 

uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő 

lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a 

Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok 

bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek 

körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő 

kezdeményezéseket; 

D. mivel Franciaország „EGF/2015/010 SE/MoryGlobal” referenciaszámon az EGAA 

igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a NACE Rev.2. rendszer alatti 49. 

ágazat (Szárazföldi és csővezetékes szállítás) és 52. ágazat (Raktározás és szállítást 

kiegészítő tevékenység) szerinti gazdasági ágazatban a Franciaország kontinentális 

területén bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel várhatóan 2 132 EGAA-

hozzájárulásra jogosult elbocsátott munkavállaló fog az intézkedésekben részt venni; 

mivel a kérelem benyújtására a MoryGlobal bírósági felszámolása után és az 

„EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros” referenciaszámú kérelem folyományaként került 

sor; 

E. mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti 

beavatkozási kritériumok alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz 

köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló egy négyhónapos referencia-időszak 

alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a 

továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a 

tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is; 

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult 

az említett rendelet értelmében nyújtandó 5 146 800 eurós pénzügyi hozzájárulásra, 

ami a 8 528 000 eurót kitevő teljes költség 60 %-a; 

2. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem francia hatóságok általi 

2015. november 19-i benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2016. április 

7-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a 



 

 

pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, és az értékelésről ugyanazon a napon 

értesítette a Parlamentet; 

3. úgy véli, hogy a MoryGlobalnál történt elbocsátások a termelés európai általános 

visszaeséséhez köthetőek, amely a fuvarozandó mennyiségek csökkenéséhez és 

árháborúhoz vezetett a közúti fuvarozási ágazatban – a működési árrés folyamatos 

szűkülését és Franciaországban jelentős veszteségeket eredményezve az ágazatban 

2007 óta –, mindez csődök sorozatát váltotta ki, beleértve a Mory-Ducros és később 

a MoryGlobal vállalatokat, amely utóbbi a Mory-Ducros 2 107 volt dolgozóját vette 

át; 

4. rámutat, hogy a Mory-Ducros 2 513 volt munkavállalójának 2015 áprilisában1 

jóváhagyott EGAA-támogatás összege 6 052 200 EUR; 

5. megjegyzi, hogy eddig a „Szárazföldi és csővezetékes szállítás” ágazattal 

kapcsolatban két másik EGAA-kérelem került benyújtásra: az EGF/2014/017 

FR/Mory-Ducros, valamint az EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich 

referenciaszámú kérelem, mindkettő a globális pénzügyi és gazdasági válsággal 

kapcsolatban ebben az ágazatban bekövetkezett 2 804 elbocsátásra vonatkozóan; 

megjegyzi, hogy a két kérelemben több intézkedés hasonló; 

6. megjegyzi, hogy a francia hatóságok már 2015. április 23-án, a javasolt összehangolt 

csomagra vonatkozó EGAA-támogatási kérelem előtt elkezdték nyújtani az érintett 

munkavállalók számára a személyre szabott szolgáltatásokat; 

7. üdvözli, hogy Franciaország elindította a szociális tervet, amelyben a MoryGlobal is 

részt vesz pénzügyileg, mielőtt megkapná a kiegészítő EGAA-támogatást; nagyra 

értékeli, hogy az EGAA-ból kért támogatás nem tartalmaz az EGAA-rendelet 7. 

cikke 1. bekezdésének b) pontjában szereplő intézkedéseket – nevezetesen 

juttatásokat –, hanem valós hozzáadott értékkel bíró intézkedésekre irányul az 

elbocsátott dolgozók munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedése érdekében; 

8. megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatások 

szakértő tanácsadói csapat által nyújtott tanácsadást és útmutatást foglalnak 

magukban, amelyek kiegészítik a szociális tervet és a francia állam által 

finanszírozott, a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedését elősegítő 

foglalkoztatási biztonsági szerződést; megjegyzi, hogy a tanácsadói csoportot 

működtető három szerződő fél nyújt szolgáltatásokat a Mory-Ducrostól elbocsátott 

dolgozóknak is; elvárja, hogy a Bizottság és a francia hatóságok szigorúan betartsák 

azt az elvet, hogy az ügynökségeknek az elért eredmények alapján fizetnek; 

9. megjegyzi, hogy a szerződő felek (BPI, Sodie és AFPA Transitions) feladata, hogy 

segítséget nyújtsanak az elbocsátott munkavállalóknak, és segítsenek nekik azon 

lehetőségek megtalálásában, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkaerőpiacon 

maradjanak és új munkahelyet találjanak olyan személyre szabott szolgáltatások 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/738 határozata (2015. április 29.) az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Franciaország 
„EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros” referenciaszámú kérelme) (HL L 117., 2015.5.8., 47. 
o.). 



 

 

révén, mint a csoportos és egyéni tájékoztatás, a pályamódosítás és a segítségnyújtás 

új munkahelyek keresésében; 

10. úgy véli, hogy az 55 és 64 év közötti munkavállalók esetében magasabb a hosszú 

távú munkanélküliség és a munkaerő-piaci kirekesztés kockázata, ami esetleg 

társadalmi kirekesztettséghez vezethet; ezért úgy véli, hogy azon munkavállalóknak, 

akik a javasolt fellépések várható kedvezményezettjeinek 19%-át teszik ki, speciális 

igényeik vannak az EGAA-rendelet 7. cikkének megfelelően a számukra nyújtott 

személyre szabott megközelítés során; 

11. megállapítja, hogy Franciaország jelezte, hogy a személyre szabott szolgáltatások 

összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek 

képviselőivel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el; 

12. emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre 

szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a 

jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg 

kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő 

elmozdulásnak; üdvözli, hogy Franciaország minden szükséges biztosítékot 

benyújtott arra vonatkozóan, hogy a javasolt fellépések a globális kihívásokhoz való 

igazodást célzó kombinált intézkedésekként egészítik ki a strukturális alapok által 

finanszírozott intézkedéseket a fenntartható gazdasági növekedés elérése érdekében, 

ahogy azt az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007 és 2014 közötti 

időszakára vonatkozó európai végrehajtási értékelése1 kiemeli; 

13. megjegyzi, hogy a tanácsadói csoportot működtető szerződő felek megegyeznek 

azokkal, amelyek a Mory-Ducrostól elbocsátott dolgozóknak nyújtanak 

szolgáltatásokat; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen értékelést a Mory-Ducros 

elbocsátott munkavállalóinak jelenleg folyósított támogatás költséghatékonyságáról, 

mivel a jelen kérelem az EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros referenciaszámú kérelem 

folytatása és a személyre szabott szolgáltatásokat ugyanazok a szerződő felek 

nyújtják; 

14. figyelembe veszi a speciális munkaerőpiac érzékenységét, mivel a 28 tagállam közül 

Franciaország rendelkezik a legnagyobb hozzáadottérték-aránnyal a közúti szállítási 

szolgáltatások ágazatában; 

15. tudomásul veszi, hogy a francia hatóságok megerősítették, hogy a javasolt 

intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak 

pénzügyi támogatást, és hogy azok kiegészítik a strukturális alapok által 

finanszírozott fellépéseket; 

16. megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás a nemzeti intézkedéseket egészíti 

ki és nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyekért a tagállamok vagy a 

vállalatok felelősek; 

                                                 
1  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)55
8763_EN.pdf 



 

 

17. nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló 

kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul 

veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasítások 

hatékonyságára gyakorolt esetleges hatást; 

18. emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a 

nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumokhoz; 

19. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

20. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és 

gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 

21. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a 

Tanácsnak és a Bizottságnak. 



 

 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről 

(Franciaország kérelme – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) 

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 

2016/989 határozat.) 


